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---------Acta da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Vila Velha de Ródão
levada

a

efeito

aos

trinta

dias

do

mês

de

Junho

de

dois

mil

e

cinco____________________________________________________________________________
---------Aos trinta dias do mês de Junho de dois mil e cinco, pelas vinte e uma horas, no
Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu-se em Sessão Ordinária, a Assembleia
Municipal de Vila Velha de Ródão, com a seguinte ordem de trabalhos:----------------------------- 1-Ponto prévio antes da ordem do dia;---------------------------- 2-Apreciação, discussão e eventual aprovação da 2ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2005;-------------------------------------- 3-Apreciação, discussão e eventual aprovação, de contratação
de Empréstimos;------------------------------------------------------- 4- Apreciação, discussão e eventual aprovação, da Proposta de
Classificação das Portas de Ródão como Monumento Natural;------------- 5-Informação

da

Srª Presidente

da Câmara

Municipal sobre a

actividade do Município nos termos da alínea e) do n.º1 do artº 53º
da Lei 169/99 de 18 de Setembro;-------------------------------------- 6-Outros assuntos de interesse para o Município;----------------- 7-Período de intervenção nos termos do artº 19º do Regimento;---- O Sr. Presidente

da

Assembleia

declarou

aberta

a sessão e

procedeu à conferência dos membros presentes, verificando-se a
falta dos membros António Tavares Pinto Carmona Mendes, Asdrúbal
Daniel Gaspar Dias Valente e Fernando dos Santos Roma.---------------- De seguida foi
ficando
encontram

à

dado conhecimento da correspondência recebida,

disposição dos presentes, para consulta e na qual se
o

Assembleia,

pedido

de

realizada

justificação
em

de

falta

á

sessão

desta

29/04/05, do Membro Olímpia do Carmo

Ferreira Mendes, e pedido de justificação de falta do membro
António Tavares Pinto Carmona Mendes à presente sessão, tendo estas
sido aceites pela mesa.--------------------------------------------

---- Procedeu-se de seguida à leitura da

Acta da

sessão ordinária

realizada em 29 de Abril de 2005, finda a qual foi esta posta à
votação, sendo aprovada por maioria, com uma abstenção.--------------- O sr. Presidente da Assembleia Municipal, propõe uma alteração
na ordem de trabalhos, passando o ponto 4 – Apreciação, discussão e
eventual aprovação, da Proposta de Classificação das Portas de
Ródão como Monumento Natural, para o ponto prévio antes da ordem do
dia, devido à presença do Prof. Jorge Gouveia que efectuou este
trabalho,

para

apresentação

e

esclarecimento

sobre

o

mesmo,

evitando reter este por muito tempo, esclarecendo também que este
ponto será apenas apreciado e discutido, visto ainda não estar em
fase de aprovação. Esta proposta foi aprovada por unanimidade.---------1-Ponto prévio antes da Ordem do Dia:---------------------------- O sr. Presidente desta Assembleia, coloca a votação a inclusão
neste ponto da apreciação, discussão e eventual aprovação, da
declaração

de

Interesse

Público

a

construção

de

uma

ETAR

em

Sarnadas de Ródão, sendo esta inclusão aprovada por unanimidade.------ 1-Proposta de Classificação das Portas de Ródão como Monumento Natural:------------- Sobre esta Proposta, o prof. Jorge Gouveia, responsável pela
elaboração desta, falou mais concretamente sobre o trabalho agora
apresentado.---------------------------------------------------------- O sr. Álvaro Mateus, realça o excelente trabalho efectuado e
agora apresentado e o reconhecimento de um património de valor e
importância

incalculável,

esperando

que

se

consiga

obter

o

reconhecimento deste território como um património que deve ser
preservado e reconhecido como tal.------------------------------------ 2-Apreciação, discussão e eventual aprovação de Declaração de Interesse Público para
construção de uma ETAR em Sarnadas de Ródão:------------------------------------ Não havendo intervenções

neste ponto, foi o mesmo

colocado a
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votação, sendo aprovado por unanimidade.------------------------------ A presente deliberação foi aprovada em minuta.------------------- 2-Apreciação, discussão e eventual aprovação da 2ª Revisão aos
Documentos Previsionais de 2005:-------------------------------------- A srª Presidente da Câmara Municipal, aproveita para realçar o
empenho com que o prof. Jorge Gouveia elaborou o trabalho agora
apresentado,

que

apesar

de

ser

uma

Proposta

para

uma

pré-candidatura e segundo os responsáveis do ICN é uma das melhores
propostas apresentadas neste Instituto. Em relação a este ponto a
srª Presidente coloca-se à disposição dos membros para qualquer
informação adicional, se assim o entenderem.-------------------------- Não havendo intervenções, foi esta Revisão colocada a votação,
sendo aprovada por unanimidade.--------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta.------------------- 3- Apreciação, discussão e eventual aprovação, de contratação
de Empréstimos;------------------------------------------------------- A srª Presidente da Câmara Municipal, refere que a contratação
do empréstimo agora apresentado vem no seguimento da rejeição por
parte de Tribunal de Contas dos empréstimos presentes e aprovados
nesta Assembleia em sessão de 18/06/2004, tendo o Tribunal de
Contas entendido que a renegociação desses eram considerados como
novos empréstimos e como tal não aprovou os mesmos, ficando estes
sem efeito. O empréstimo colocado agora à aprovação, tem a ver com
as

obras

de

Requalificação

da

Rua

de

Santana,

obra

esta

comparticipada e fruto de uma candidatura efectuada ao INTERREG.------ Não havendo mais intervenções, foi este ponto colocado a
votação, sendo aprovado por maioria com uma abstenção.--------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta.------------------- 4-Apreciação, discussão e eventual

aprovação,

da Proposta de

Classificação das Portas de Ródão como Monumento Natural;------------- Este ponto foi analisado no ponto 1-Ponto Prévio antes da
Ordem do Dia.--------------------------------------------------------- 5- Informação da Srª Presidente da Câmara Municipal sobre a
actividade do Município nos termos da alínea e) do n.º1 do artº 53º
da Lei 169/99 de 18 de Setembro;-------------------------------------- A srª Presidente prestou mais algumas informações sobre o
documento apresentado, nomeadamente sobre a realização da IX Feira
de

Actividades

Económicas

e

Tradicionais

de

Cooperação

Transfronteiriça e o quadro demonstrativo das visitas guiadas
efectuadas ao nosso concelho. Informou também
diligências

que após várias

por parte desta Câmara, o comboio “intercidades” e

após a restruturação dos horários, terá paragem na estação desta
Vila.----------------------------------------------------------------- O sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sarnadas de Ródão,
fazendo referência a uma entrevista dada pela Srª Presidente da
Câmara Municipal, que na sua opinião, as declarações prestadas não
veiculam a sua acção, nomeadamente o facto de afirmar que foram
resolvidos os problemas prioritários de todas as freguesias, mas na
realidade

deveria

ter

dito,

só

em

algumas

freguesias,

porque

continua a não ver nas actividades exercidas pela Câmara, obras
realizadas na Freguesia de Sarnadas de Ródão e à muito solicitadas.
Continua,

referindo

que

em

anterior

Assembleia,

ter

dado

os

parabéns e elogiado esta Câmara, pelo trabalho de calçada efectuado
em Vale do Homem, mas as obras não estavam terminadas, pensando que
as coisas fossem feitas como nas outras terras, referindo-se em
concreto à colocação das paragens de autocarros, que nas outras
povoações, fora
condignamente

da
com

Freguesia
calçada

e

de

Sarnadas

escoamento

de

Ródão, são feitas

de águas

pluviais e na
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Freguesia de Sarnadas de Ródão, colocaram os abrigos sobre a terra,
não sabendo se estas obras já estarão acabadas ou não, achando mais
uma vez que nesta freguesia deveria ser feito o mesmo que nas
outras. Refere também o facto da água de Atalaia continuar a ser de
má qualidade. Comenta também o facto de ter lido nas Actas das
Reuniões de Câmara, que tinha sido solicitado pela Drª Edite,
vereadora deste órgão, uma listagem das obras ou dos investimentos
realizados na freguesia de Sarnadas de Ródão, nos últimos três
anos, não sabendo se essa informação já foi prestada ou não, porque
continua

atentamente

a

ler

as

Actas

e

ainda

não

a

viu.

Relativamente a todas aquelas obras que foram anunciadas para esta
freguesia, acha que ainda nenhuma foi realizada, tendo esperança
que nos meses que faltam para o fim deste mandato, alguma coisa
seja feita, já que mais não seja, cumprir-se um pouco o que foi
protocolado com as Juntas de Freguesia, nomeadamente o envio de
máquinas no tempo mais ou menos combinado, o que não aconteceu,
designadamente

para a limpeza de caminhos florestais.-------------

---- O sr. Vice-Presidende, em resposta a estas questões, refere
como exemplo de obras realizadas na Freguesia de Sarnadas de Ródão,
a ligação da conduta de água da empresa “Águas do Centro”, à rede
de águas de Cebolais de Baixo, resolvendo assim o problema de
abastecimento de água a esta localidade, foram também efectuadas
várias

pavimentações

estando

outras

disponibilidade

já
dos

em

algumas

adjudicadas.
equipamentos

localidades
No

que

camarários,

desta
diz
não

freguesia,
respeito

foi

à

possível

disponibilizá-lo conforme estava combinado, porque este teve várias
avarias, bem como o envolvimento deste em várias obras desta
Autarquia, por isso não foi possível cumprir com o que estava
acordado

com

todas

as

Juntas de Freguesia.

No que

se refere à

resolução do abastecimento de água a Atalaia, informa que toda a
tubagem já foi adquirida, estando-se a aguardar autorização por
parte do Instituto de Estradas para se proceder à abertura das
valas. Quanto às obras a realizar na Freguesia de Sarnadas de
Ródão, são as constam em Orçamento, sendo elas a execução da
“Quelha da Serventia”, as obras na Escola Primária e a construção
do Posto Médico. A obras na Escola Primária de Sarnadas irão
começar muito em breve e em relação à execução da “Quelha da
Serventia”, já foi aprovada a adjudicação da obra, prevendo-se para
breve o seu início. No que respeita à solicitação da listagem dos
investimentos na Freguesia de Sarnadas de Ródão, é uma questão de
consultar

os

vários

documentos

previsionais

que

está

lá

tudo

discriminado.--------------------------------------------------------- A srª Presidente, na continuação destas declarações, refere
que a construção do Posto Médico de Sarnadas de Ródão é uma obra
comparticipada pelo PIDAC com uma certa verba, pelo que se aguarda
a realização de uma reunião com a A.R.S. para acertar algumas
questões, no entanto o projecto já se encontra executado.------------- O sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sarnadas de Ródão,
afirmou que desde o ano passado que vem solicitando as máquinas e
elas

só

avariaram

este

ano,

inclusive

já

lá

foram

técnicos

camarários para verem os locais para intervenção das mesmas.---------- A srª Presidente da Câmara Municipal, informou que o que se
passa com a Junta de Freguesia de Sarnadas de Ródão, passa-se com
todas as outras Juntas e os presidentes destas compreenderam a
situação, tendo até a Junta de Freguesia de Fratel, adjudicado
certos trabalhos a um empreiteiro particular, dando ideia pelas
declarações proferidas pelo sr. Presidente da Junta de Freguesia de
Sarnadas de Ródão, que esta situação só se verifica com esta Junta,
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o que não é verdade.-------------------------------------------------- O sr. Vice-Presidente informou que há registos de que no ano
passado

foram

disponibilizados

equipamentos

para

a

Junta

de

Freguesia de Sarnadas de Ródão.--------------------------------------- O sr. Presidente da Assembleia Municipal, chama a atenção do
sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sarnadas de Ródão, que
entretanto ausentava-se desta sessão antes do seu términos, sobre
esta

atitude,

ao

que

este

refere

que

devido

a

problemas

de

transporte terá que o fazer, ausentando-se de seguida da sala.-------- 6- Outros assuntos de interesse para o Município;---------------- À questão colocada pelo sr. Paulino se o nosso concelho está
abrangido pelo Programa do Turismo Sénior, a srª Presidente da
Câmara Municipal, respondeu que sim, lembrando que que este está
distribuído por vários pacotes organizados pelo INATEL e outras
instituições do género, disponibilizando-lhe estas informações,
caso assim o pretenda.------------------------------------------------ O sr. Paulino continua, questionando quais os terrenos que a
Autarquia adquiriu para efectuar o Loteamento das Fontainhas, em
Fratel,

informando

de

seguida

a

srª

Presidente

os

nomes

dos

munícipes aos quais foram adquiridos estes terrenos.------------------ O sr. Paulino aproveita para congratular-se com as obras
efectuadas no Largo Engº Araújo Correia, bem como a inauguração do
respectivo busto, realizada no passado dia 10 de Junho, recordando
que existe outro fratelense ilustre, o sr. Filipe Correia de Araújo
Júnior, que muito fez por esta terra, que deveria ser alvo de
semelhante homenagem, ao que a srª Presidente informou que já lhe
foi dado o nome de uma rua em Fratel, tendo na altura sido-lhe
efectuada uma pequena homenagem.-------------------------------------- O sr. Joaquim António Morgado, deixa um apelo à srª Presidente

da Câmara Municipal para que e devido à realização das obras de
requalificação da Rua de Santana e como o trânsito está a ser
desviado pela rua que passa ao cimo da Estação da CP e devido à sua
pouca largura, se seria possível solicitar aos moradores dessa rua,
que não estacionassem na mesma para assim facilitar o trânsito, bem
como se seria possível no seguimento destas obras, cortar os
choupos existentes junto ao Largo dos Combatentes da Grande Guerra,
por provocarem em certas alturas alergias nos moradores daquela.
Termina, comentando a forma como o sr. Presidente da Junta de
Freguesia de Sarnadas de Ródão, abandonou esta sessão antes do seu
términos, considerando esta atitude como uma falta de respeito para
com a mesa e membros desta Assembleia Municipal, questionando se a
mesa vai ou não considerar falta a este membro.----------------------- O sr. Presidente da Assembleia Municipal, informa que esta tem
tido uma postura de tolerância para com todos os membros e que esta
é uma situação que irá ser analisada.----------------------------------7-Período de intervenção nos termos do artº 19º do Regimento;---- O sr. Joaquim Caratão, no seguimento das declarações do sr.
Paulino, refere que o sr. Filipe Correia de Araújo Júnior, foi na
realidade um grande benemérito para a povoação de Fratel, afirmando
este diversas vezes que não queria homenagens.------------------------ Não havendo mais intervenções, O sr. Presidente da Assembleia
Municipal dá por terminada esta sessão.------------------------------- Por ser verdade, se lavrou a presente Acta, que depois de lida
e julgada conforme, vai ser assinada pelos membros da mesa.-------___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

